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   சுற்றுச்சூமல், யத்து நற்றும் காநி நாற்ம் அநச்சகம்,  

(இந்தின அபசு), புது தில்லி 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் (ENVIS) மநனம் 

 

இந்தினா ஆசின ாடுகளிைன ஒரு யலுயா ாருாதாப யல்பசாக 

உருயாகி யருகிது. தாழில்நனநாக்கல் நற்றும் சுற்றுச்சூமல் நாண்ந ஆகின 

இபண்டுக்கும் முக்கினத்துயம் அளித்துயருகிது.  

இந்தின அபசின் “சுற்றுச்சூமல் யத்து நற்றும் காநி நாற்ம் 

அநச்சகம்” சுற்றுச்சூமல் நாண்ந காள்ககள் நற்றும் முடியடுக்கும் 

சனல்முகள் மூம் சுற்றுச்சூமல் ாதுகாப்பு நற்றும் உயிரிங்களின் 

யாழ்க்கத் தபம் உனர்த்தல் ான்யற் ாக்கநாகக் காண்டு 

சனல்டுகிது. சரினா சுற்றுச்சூமல் தகயல் தயன உணர்ந்து ாடு 

முழுயதும் உள் ஆர்யர்கள், காள்க யகுப்ார்கள், கல்வினார்கள், 

ஆபாய்ச்சினார்கள், விஞ்ஞானிகள் நற்றும் ாது நக்களுக்கும் னன்டும் 

யகயில், தசின நற்றும் சர்யதச சுற்றுச்சூமல் தகயல்க சகரித்து யமங்கும் 

ாக்குைன் இந்த அநச்சகம் ஆம் ஆண்டு சுற்றுச்சூமல் தகயல் ( ) 

நனங்க நிறுவினது.  ாடு முழுயதும்  சுற்றுச்சூமல் தகயல் நனங்கள் 

ல்யறு கருப்ாருட்க நனநாகக் காண்டு சனல்ட்டு யருகின். இந்த 

நனங்கள் தசின நற்றும் சர்யதச சுற்றுச்சூமல் தகயல்க சகரித்தல், 

தாகுத்தல், சமித்தல் நற்றும் அத்தகயல்க னாளிகளிைன பப்புதல் 

ஆகின ாதுயா ாக்கங்கக் காண்டுள். 

சன்ப் ல்கக்கமகத்தின் விங்கினல் துயில் சுற்றுச்சூமல் 

யத்து நற்றும் காநி நாற்ம் அநச்சகத்தின் கீழ் சனல்ட்டு யரும் 

சுற்றுச்சூமல் தகயல் நனம் “நுண்ணுயிரிகள் நற்றும் ாது சுகாதாபத்தின் 

ாதிப்பு” என் தப்பில் தகயல் பப்பும் அரின சயயில் ஈடுட்டுயருகிது. 
 

   முயர். சி. அருள்யாசு 
(இனக்குர் நற்றும் ஒருங்கிணப்ார்) 

 
மின்ஞ்சல்: 

dzum@envis.nic.in 
enviscoordinator@gmail.com 

 
இணனதங்கள்:  

www.dzumenvis.nic.in 
www.envismadrasuniv.org 

http://dzumenvis.nic.in/Tamil%20Home%20Page/index.html (தமிழ் திப்பு) 

திப்ாசிரினர்கள் 

குழு உறுப்பிர்கள் 

யளியீடு 

நிதியுதவி 

முகப்பு அட்டை : தாய் நற்றும் சயின் ம் 

(ஆதாபம்: https://www.freepik.com/premium-vector/mother-her-baby_5824720.htm) 

உக நக்கள் தாக 
ாள்(World Population Day) 

ஜு 11 
===================== 

கருப்ாருள் 
நக்கள்தாகப் ருக்கத்திால் 

ஏற்டும் 
ாதிப்புகள்,நக்கள்தாகன 

கட்டுப்டுத்துதல் 
 



 புலி யம்ணல் குறித்த 
விழிப்புணர்ய  ஏற்டுத்தும்உகப் 
புலிகள் ாள் ஜூ 29,2020 
இந்ாளின் ாக்கம் புலிகளின் 
இனற்க யாழ்விைங்கக் காப்ாற் 
-றுயதற்கா உகாவின அநப் 
ஏற்டுத்தி, புலி யம்ணும் 
சிக்கல்கள் குறித்து ாது 
நக்களிைன விழிப்புணர்ய நம்   
-டுத்தி அயர்கது ஆதபயப் 
றுயதாகும். 

யரிமை 
ண் 

பொருடக்கம் க்கம் ண் 

1 கைக்குந்கைைக் பேணிக்ைத்ைல் 1 

2 குந்கைை்ின் ைன்கைைலம், ேொைரிப்பும் 2 

3 குந்கைைலக்கு ற்ேடும் ப ய்ைள் 3 

4 ஆபொக்ைைன உணவுப்ேக்ைங்ைள் 7 

5 குந்கைை்ின் ேதுைப்பு 10 

குமந்மத யர்ச்ைி 



  

  

 

குந்கை ்ர்ப்பு ன்ேது எபே ைகௌ. 
குந்கைைலக்கு உடௌல் ௌப, ைய்ச்சபௌ 
அல்ௌது பறு உேகைைப் ற்ேட்டலும் 
அர்ை்ல்  ைிடம் கூோ படிது. குந்கைைக் 

 ம் சரிை ைனித்து ந்ைல் ைட்டுபை 
அர்ை்து ேிொச்சகனக உடனடிை அோந்து 
ைபேத்துகொ  ட  படிபம். குந்கைை்ில் ேௌ 
ிைம் உண்டு. குந்கைைக்ப் ேர்த்ைவுடன் 
அர்ைக் கைில் டுத்து கைஞ்சத் பைன்றும். 
பைலும் ைய் ைன் குந்கைக்குப் ேலூட்டும் பேது 
குந்கைக்கும்  ைய்க்கும் ேசம் அைைப்ேடுைோது. 
இைௌபேந்து குந்கைைள் ஆபொக்ைைை ்ொ 
ைய்ப்ேலுடன் ைய்ைர்ை்ின் ண்ணம், கசல், 
ேசம், ேரிவு ன்ோ  ைய்ப்ேசபம் அசைைோது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ைபௌரி, ிற்றுப்பேக்கு, ஊட்டச்சத்து 

குகோவு, இபேைல், ஜௌபைௐம் ைற்றும் சுைனீம், 
குடல் புழுக்ைள்,  ீர் ைற்றும் சுைைொம், 
ப ய்த்ைடுப்பு, ச்..ி ைற்றும் ய்ட்ஸ் ைற்றும் 
ிேத்துக்ைள், ைம் பேன்ோக ஆொம்ேைௌ 
குந்கை ்ர்ச்சக் பை்றுைள். கேற்போர்ைலம் 
சுைைொ ைல்ி்ர்ைலம் டீ்டில், ேள்்ிை்ில், 
ைனைைழ் ைன்ோனங்ை்ில் உள்் குந்கைைலடன் 
ேைர்ைற்ைன ்ிகைன சுைைொ கசய்ைைள்:  

குந்கைைள் ைற்றும் கைக்குந்கைை்ிடம் 
படிந்ை கொ சரித்துப் பேசுங்ைள், ேடுங்ைள் ைற்றும் 
கைப்ேிடித்து ிக்டுங்ைள். குந்கைைள் ைற்றும் 
கைக்குந்கைைள் ைடிகொன பைேப்ேடுர்ைள், 
ேப்ேடுர்ைள் ைற்றும் அழுர்ைள், அகை 
அர்ைலக்கு கசல்ௌ கைரிது. ப்பேழுதும் 
அர்ை்ிடம் அன்ேை இபேங்ைள். 

 

o குந்கைைள்  டப்ேது, பேசுது, குடிப்ேது 
ைற்றும் சப்ேிடுது பேன்ோற்கோ சக்ைொம் 
அர்ைலக்கு ைற்றுக்கைடுக்ை பண்டும். 
அர்ைலக்கு உைி கசய்பங்ைள் ஆனல் 
அர்ை்ைப ைற்றுக்கைள்்ிடுங்ைள். 
 

 

 

 

 

 

 

 
o அகனத்து கேண் ைற்றும் ஆண்குந்கைைள் 

சைைன அ்ில் பக்ைைனர்ைள். 
அகனகொபம்  ன்ோைப் ேர்த்துக் 

கைள்லங்ைள். குோப்ேை உடல் 
 ௌைற்ோர்ைள் ைற்றும் உடல் ஊனம் 
பற்போர்ைள். 

o குந்கைைள் அபேைல் இபேக்கும்பேது 
 ற்கசல்ைக் கசய்பங்ைள், அர்ைலக்கு 
 ல்ைட்டுங்ைள். 

o குந்கைைள் அழுதுைற்கு ைது ைொணம் 
இபேக்கும் (ேச, ேம், ௌ). அக 
ன்னகன்று ைண்டுப்ேிடிபங்ைள். 

o குந்கைைள் ேள்்ிக்கூடங்ை்ில் ேடிப்ேைற்கு 
ைொை ழுத்துக்ைள், ர்த்கைைள், எிம் 
கொைல் பேன்ோற்கோ ைற்றுக்கைடுங்ைள். 
அர்ைலக்கு ைகைைக் கசல்லுங்ைள், 
அர்ைலடன் ேட்டுப் ேடுங்ைள் ைற்றும் 
 டனம் ஆடுங்ைள். 

o எபே குழுை இபேந்து கைக்குந்கை 
வ்று ்ர்ைோது ைற்றும் அக்குந்கை 
பைௌல் பேசுது,  டப்ேது, அழுது 
பேன்ோற்கோ எபே புத்ைைத்ைல் குோத்து 
பேங்ைள். 

o ப ய்ைள் ொைல் ைடுக்ை கைக் 

குந்கைைக்ப் பேனிக்ைக்கும் கேரிர்ைள் 
ைற்றும் கேரி குந்கைைள்,  
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மகக்குமந்மதகமப் 
பணிக்கொத்தல் 



o கைைள், ைற்றும் பைம்) சுத்ைைை 

கத்துக்கைள்்வும், சுத்ைைன ைண்ணரீ் 
குடிப்ேைற்கும் பேதுைன அ்வு உணவு 
டுத்துக்கைள்்வும் உைி கசய்பங்ைள். 
o கைக்குந்கைைள் ைற்றும் குந்கைை்ிடம் அன்பு 
கசலுத்துங்ைள் ஆனல் உங்ைக் ைோக்ைைீர்ைள். 
 ீங்ைலம் பக்ைைனர்ைள். 
  

 

 

 

அயடீுகள் 
ேிோந்ை குந்கைை்ின்  ீ்ம், ஆண் 

குந்கைைலக்கு 50cm (20 inches) ைற்றும் கேண் 
குந்கைைலக்கு 49 cm (19.6inches) ஆை இபேக்கும். 
• சொசரிை ேச்ச்ங் குந்கைை்ின் உொம் 47.5- 

53.75 cm ஆை இபேக்கும். 
• ேச்ச்ங் குந்கைை்ின் கட கேதுை, 

ேிோக்கும் பேது 2700 - 3850 gm ஆை இபேக்கும். 
இது கேபே்ைொ  கௌகப் கேறுத்து 
கவ்பறு  டுை்ில் கவ்போை இபேக்கும். 

• ைகௌச் சுற்ோ்வு (Head circumference) 33 - 37 கச.ைீ 
கொ இபேக்ைௌம். 

• நொர்பு சுற்வு (Chest Circumference) ைகௌ 
சுற்ோ்க ிட 3 கச.ைீ குகோை 
இபேக்கும். ைர்பு கூடு உபேக் டிைைக் 
ைணப்ேடும். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மகக்குமந்மதகின் பொநரிப்பு ற்ின 

யிமிப்புணர்வு: 
உங்ைலகட கசந்ை கைில் கசந்ை 

கசற்ைக் ேன்ேடுத்ை கைக்குந்கைைக்ப் 
பேணிக்ைத்ைல் ேற்ோ கசய்ைைக் உபேக்குங்ைள்! 

 

 

 

 

 

 

கசய்ைைக் ைனப்ேடம் கசய்துக் கைள்லங்ைள். 
அற்கோ ைோக்ைைீர்ைள். 
o ஆண் குந்கைைக்பம் கேண் குந்கைைக்பம் 
ைனித் ைனிக்குழுக்ை்ைப் ேிரித்து ஆண் 
குந்கைைள் கேண் குந்கைை்ின் 
ிக்ட்கடபம் கேண் குந்கைைள் ஆண் 
குந்கைை்ின் ிக்ட்கடபம் ிக்டச் 
கசய்பங்ைள். அைன் ேிோகு இொண்டு குழுக்ைக்பம் 
ிைக்ைச்கசய்பங்ைள்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o  ல்ௌ ைற்றும் ைீ ேக்ைங்ைள் ேற்ோ டீ்டில் 
அல்ௌது ேள்்ிக்கூடத்ைல் ிைபங்ைள், அக 
ன் இவ்று அகக்ைப்ேடுைன்ோன ன்று 

கைரிந்துக்கைள்லங்ைள். 
o இந்ை ைகௌப்புப்ேற்ோ ன்ன கைரிபம் ன்ேகை 
ைற்ோர்ைலக்கு கைரிிக்ை சுகொட்டிைக் 
உபேக்குங்ைள். 
.சன்ன சன்ன கசல்ைள் வ்று ப ய்ைக் 

ைடுக்கும் ன்ேகை ைட்ட ஏிங்ைள் ைற்றும் 
சுகொட்டிைக் உபேக்குங்ைள் உைொணைை 
பசப்பு ைற்றும் ைண்ணரீ் ேன்ேடுத்ை கைைக் 
சுத்ைம் கசய்து, ைடுப்பூசைள் பேட்டுக்கைள்து 
ைற்றும் சரின உணவு பகோ 

o அகௌபேச, ைலுைலுப்கே, டீு ைட்டுைல், 
கேம்கைைள், ிௌங்குைள் ைற்றும் ேடங்ைலடன் 
கூடி புத்ைைங்ைள் உபேக்குைல். 
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இருநல், ைி, நற்றும் ி பொய்கள் 

 

o புகைில் இபேக்கும் தண்துைள்ைள் 
தகொொீலுக்குள் கசன்று ப க உண்டக்ைௌம். 
புகைக ைிர்க்ை க்ிப்புோத்ைல் அல்ௌது புகை 
க்ிப கசல்லும் இடத்ைல் சகைல் கசய்வும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o புகைப்ேிடித்ைல் தகொகீௌ ேைக்கும். 
ைற்ோர்ைள் புகைப்ேிடிக்கும் பேது க்ிபேம் 
புகைக சுசப்ேது ைீங்கு ிக்ிக்கும். 
 

o ல்பௌபேக்கும் இபேைல் ைற்றும் ச்ி உண்டகும். 
ல்பௌபேம் சக்ைொம் குணைகடர்ைள். பன்று 
ொங்ைலக்கு பைல் இபேைல் ைற்றும் ச்ி 
இபேந்ைல் ைபேத்துைகனக  டவும். 
 

o ேக்டீரி ைற்றும் ப ய்க்ைபேைைள் உள்்ன. 
ப ய்க்ைபேைைள் இபேைல் ைற்றும் ச்ி 
உண்டக்கும். அற்கோக் கைல்ௌ படிது. 

 

o தகொொீல்  ம் சுசக்ை உைவும் உடல் உறுப்பு. 
இபேைல் ைற்றும் ச்ி  ம் தகொொீகௌ ேைக்கும். 
குகௌக்ைய்ச்சல் ன்ேது  ம் தகொொீௌல் எபே 
ிைைன கைற்றுப க உபேக்கும் ேக்டீரி. 

 

o பைைை சுசப்ேது குகௌக்ைய்ச்சல் (ஏபே 
கைடி ப ய்) இபேப்ேைற்ைன அோகுோ. 
சுசப்ேைல் ைனம் கசலுத்துங்ைள். உங்ைள் 
ைர்ேைங்ைள் பைபௌ ைப கசல்கை ைனிபங்ைள். 
உடற்ச்பசற்வு, ைய்ச்சல் ைற்றும் ைர்பு ௌ சௌ 
அோகுோைள். 

 
o 2 ைைத்ைற்கு பைௌன குந்கைைள் எபே 
 ைடத்ைற்கு 60 அல்ௌது அைற்க்கு பைல் பச்கச 
இழுத்துிட்டல் உடனடிை சுைைொ ஊரிடம் 
அகத்துச் கசல்லுங்ைள். 1-5 து குந்கைைள் 
எபே  ைடத்ைற்க்கு 20-30 கொ பச்கசிடுைோது. 
 ல்ௌ உணவுைள் (ைய்ப்ேல் கைடுத்ைல்), 

புகைற்ோ டீு ைற்றும் ைடுப்புைபேந்துைள் 
குகௌக்ைய்ச்சல் பேன்ோ கைடி ப கத் 
ைடுக்கும். குந்கைை்ின் ச்ி, இபேைகௌ பேக்ை 
உைவும் டீ்டு கத்ைங்ைள் : 
1.   ைற்பூொம்/சூடம்: 

பைங்ைய் ண்கணக சோது சூடக்ை அைல் தூள் 
கசய்ை ைற்பூொத்கை பேடுங்ைள். இது  ன்ோை ஆோ 
ேிோகு அைல் இபேந்து 4 பைல் 5 கசட்டுைள் 
உள்்ங்கைில் பைய்த்து குந்கைின் ைர்பு 
ேகுைில்  ன்ோை ைடி ிடுங்ைள். ைைவும் 
குகோன அ்வு ைற்பூொத்கை ேன்ேடுத்துங்ைள். 
கனனில் அைை்வு ைற்பூொத்கை ேன்ேடுத்தும் 
பேது அது குந்கைின் சபேைத்கை ேைக்ை 
கூடும். 
2. பெைௌப்டஸ் ஆில்: 

 குந்கைக பெைௌப்டஸ் ஆிகௌ 
சுசக்ை கபங்ைள். பைலும் குந்கை ேடுக்கும் 
இடத்கை சுற்ோ பெைௌப்டஸ் ஆிகௌ சோது 
கை்ிக்ைௌம். 

3.  ைஞ்சள்: 
 ிொௌ ைஞ்சக் டுத்துக் கைண்டு 
அகை கைழுகுர்த்ை அல்ௌது ி்க்கு ரிபம் 
க பேப்ேில் சுட்டுக் கைள்லங்ைள். அந்ை புகைக 
எபே  ைடம் குந்கை சுசக்கும் ேடி கசய்பங்ைள். 
ைஞ்சள் ரிந்ை ேிோகு அது தல் பேௌ ைன் பேம் 
ன்ேைல் புகைக சுசக்ை கக்ை ேப்ேட 
பண்டம். 
 
4. சய்ன பகோில் தூங்ை கத்ைல் 
ச்ி கைந்ைொல் உங்ைள் குந்கை தூங்ை 

சொைப்ேடுைோை? ைகௌகணக குந்கைின் 
பதுகுப்புோம் கத்து சற்று சய்ன பகோில் 
குந்கைக தூங்ை கபங்ைள். இைனல் பக்ைல் 
இபேந்து ச்ி கைந்ைொவு ொைல் குந்கை 
 ம்ைைை தூங்கும். 

ENVIS சய்தி நைல் ாகம் 18/இணப்பு 2/ ந - ஆகஸ்ட் 2020 3 

குமந்மதகளுக்கு ற்டும் பொய்கள் 



o இபேைல் ைற்றும் ச்ிக குணப்ேடுத்ை சூடன 
டிசறு ைற்றும் ேச்சறு டுத்துக் 

கைள்லங்ைள். பக்கை சுத்ைைை கத்துக் 

கைள்லங்ைள். 
o இபேைல், ச்ி ைற்றும் ைற்ோ ப ய்ைள் 

ேொைல் ேர்த்துக்கைள்லங்ைள். கைைள் 
ைற்றும் சப்ேிட அல்ௌது குடிக்ை ேன்ேடுத்தும் 
ேத்ைொங்ைக் சுத்ைைை கத்துக் 

கைள்லங்ைள், இபேபைற்கு எபே ைைைத்கை 
ேன்ேடுத்துங்ைள். 

நபரினொ 

 

 

 

 

 

 

 கைற்ோனல் ேைக்ைப்ேட்ட கைசுக் ைடித்ைல் 
பௌம் ைபௌரி ேொவுைோது. 

 ைபௌரி ஆேத்ைன ப ய். இது ைய்ச்சகௌ 
ற்ேடுத்துைோது, குோப்ேை குந்கைைள் ைற்றும் 
ைர்ப்ேிணிப் கேண்ைக்க் கைல்ௌக்கூடிது. 

 ைபௌரி கைசுக்ைள் சூரின் உைக்கும் 
ப ொத்ைலும் ைற்றும் சூரின் ைகோபம் 
ப ொத்ைலும் ைடிக்ைக்கூடிக. 
 குந்கைைள் ைபௌரில் ேைக்ைப் -

ேடும்பேது அர்ை்ின் ்ர்ச்ச குன்ோ 
இபேக்ைௌம். 
 பூச்சக்கைல்ௌ கை்ித்ைல் பௌம் ைபௌரி 
கைசுக்ைக்க் அக்ைௌம். டீுைக் சுற்ோ, 
ைற்ோல், ைண்ணரீில் உள்் ைபௌரி 

கைசுக்ைக்க்  அக்ைௌம். 
 ைபௌரி ப ய்க்ைன அோகுோைள்: அைை 
ைய்ச்சல், ைகௌௌ, ைகச ைற்றும் ிற்று ௌ 
ைற்றும் கு்ிர்ைய்ச்சல் ஆைககும். 
ிகொன பசைகனைள் ைற்றும் சைச்கசைள் 
உிர்ைக்க் ைக்ைன்ோன. 
 ைபேத்து  புணர்ை்ின் உைிபடன் 
சைச்கசைள் டுப்ேைன் பௌம் ப ய் ொைல் 
ைடுக்ைௌம். 
 ைபௌரினது, ேைக்ைப்ேட்ட  ேரின் 
இொத்ைத்ைல் ழ்ைோது,  

 அக இொத்ை பசகைக ற்ேடுத்ை உடகௌ 

 

 

 

பசர்ைவும் ேௌனீைைவும் ஆக்ைிடும். 
 எபே சபைத்ைல் ைபௌரி அைைைை 
இபேக்கும் ப ொத்ைல் ைடுப்பு ைபேந்துைள் டுப்ேைன் 
பௌம் ைபௌரி ைற்றும் அற்ோல் உண்டகும் 
இொத்ை பசகைக ைடுக்ைௌம் அல்ௌது 
குகோக்ைௌம். 
 

 

 

 

 

 

நபரினொ: குமந்மதகளுக்கு ன் பைய்னொம்? 

 

 உங்ைலகட கசந்ை கைில் கசந்ை 
கசற்ைக்ப் ேன்ேடுத்ை ைபௌரி ேற்ோ 
கசய்ைைக் உபேக்குங்ைள்! 

 ேிோ குந்கைைள் ைற்றும் உங்ைள் 
குடும்ேங்ைலடன் இச்கசய்ைைக் ேைர்ந்து 
கைள்லங்ைள்! 
ைபௌரி ப்ேடி ேொவுைோது ன்ேது ேற்ோபம், 
 ம் என்று கூடி அைகனத் ைடுக்கும் பகோ 
குோத்தும் ைற்ோர்ைள் ேர்க்கும் சுகொட்டிைக் 
உபேக்குங்ைள். 
கைசு கௌைக்ப் ேன்ேடுத்துைன் பௌம் 
கைசுக்ைடிில் இபேந்து ேதுைத்துகைள்லம் 
பகோ ேற்ோ அோந்து கைள்் சுகொட்டிைக் 
உபேக்குங்ைள். 
கைசுக்ைடிில் இபேந்து ேதுைத்துக்கைள்லம் 
பகோ ேற்ோ எபே ைகை பௌம் அல்ௌது எபே 
சுகொட்டி பௌம் கசல்லுங்ைள். 
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பகொசு தரும் பகொடின பொய்கள் 

 

உௌை்ில் கைடி ப ய் ேைப்கே 
ற்ேடுத்தும் ஆேத்ைன உிரினங்ை்ில் என்ோை 
கைசுக்ைள் இபேக்ைன்ோன. அ்ில் சோைை 
இபேக்கும் இக உிபேக்பை உகௌ கக்கும் 
ைன்கை கைண்டக. ஆண்டுபைறும் 10 ௌட்சம் 
பேர் கைசுக்ைடில் ப ய் ய்ப்ேட்டு 
உிரிக்ைோர்ைள். ைபௌரி, ைஞ்சள் ைைகௌ, 
கடங்கு, பக் அற்ச, சக்குன்குனி, ஜை 
கொஸ் பேன்ோ ேல்பறு ப ய் ேைப்புைக் 
கைசுக்ைள் ற்ேடுத்துைன்ோன. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ைபௌரி: இது எபேகை எட்டுண்ணி 

ப கும். இது அபனேிலீஸ் ன்ோ கைசு பௌம் 
ேொவுைோது. இந்ை கைசுக்ைள் கப்ே ைண்டௌ 
ேிொபைசங்ை்ில் உிர்ழும் ைன்கை 
கைண்டக. ைபௌரி ப ய் ேைப்புக்கு 
ைய்ச்சல்ைன் கைடக்ை அோகுோை இபேக்கும். 
சைொண உடல் ௌ ேைப்ேைத்ைன் ஆொம்ேத்ைல் 
கைரிபம். ேின்னர் ைகௌௌ, ைகச ௌ, குகோந்ை 
ொத்ை அழுத்ைம், சு  கனக இக்கும்  கௌக்கு 
ஆ்குைல், ைடும் கு்ிர் பேன்ோ அோகுோைள் 
கைன்ேட கைடங்கும். கைல்ௌ கைல்ௌ ப ின் 
ைக்ைம் அைைைை ைடும் ேைப்கே 
ற்ேடுத்ைிடும். ஸ்பேபொபசிட்டுைள் னும் 
எட்டுண்ணிைள் ொத்ை ஏட்டத்ைல் ஊடுபேி சப்பு 
அணுக்ைலக்கு ேைப்கே உண்டக்ைிடும். 
கடங்கு: டீஸ் கை கைசுக்ைள் கடங்கு 

ைய்ச்சல் ேொவுைற்கு ைொணைை இபேக்ைன்ோன. 
இது கைற்றுப ய் கைகச் சர்ந்ைது. இந்ை 
ப ய் ேைப்புக்கு ஆ்னரின் ொத்ைத்கை 
உோஞ்சும் கைசுக்ைள், ைற்ோ  ேர்ைக் 

ைடிக்கும்பேது அர்ைலக்கும் கடங்கு ப ய் 
ேைப்கே உண்டக்ைிடும். 

 

 

 

ப ய் ேைப்புக்குள்்குேர்ைலக்கு பட்டு 
ைற்றும் ைகச ேகுைில் ைடும் ௌ உண்டகும். 
இது லும்பு போவு ைய்ச்சல் ன்றும் 
அகக்ைப்ேடுைோது. கப்ே ைண்டௌ ேகுைில்ைன் 
இந்ை ப ய் அைைைை ேொவும். கைசு ைடித்ைலும் 4 
பைல் 7  ட்ைலக்கு ேிோகுைன் கடங்கு 
ைய்ச்சலுக்ைன அோகுோைள் கைன்ேட கைடங்கும். 
ைடுகைன ைகௌ ௌ, ைண் ௌ, குைட்டல், 
ந்ை, பட்டுௌ, ைர்பு, பைம், கை, ைல் 
பேன்ோ ேகுைை்ில் கீ்ைம், ைடுகைன 
ைய்ச்சல் பேன்ோ ேைப்புைள் உண்டகும். 
ஆொம்ேத்ைல் ப ய் ைக்ைம் பௌசை இபேக்கும். ேின் 
ைடுகைன ேின் ிக்வுைக் ற்ேடுத்ைிடும். 

 

நபரினொ ன்ொல் ன்? 
‘ைல்’ ைற்றும் ‘ரி’ ஆை இொண்டு 

ர்த்கைைள் இகணந்து உபேனபை ‘ைபௌரி’: 
‘பைசைன ைற்று’ ன்று அர்த்ைம். ைபௌரி 
ொௌற்றுக்கு எபே ‘ைபேப்புபகன’ உண்டு. 
அசுத்ைைற்ோ சதுப்பு  ௌங்ை்ிௌபேந்து ேிோக்கும் 
துர் ற்ோத்ைனல்ைன் ைபௌரி ேொிைை 
ைக்ைள் பன்னர்  கனத்ைனர். ஆனல் 
எட்டுண்ணிைக்க் ைண்டுேிடித்ை ேின்னர்ைன் 
ைழ்ந்ை இடங்ை்ில் இபேக்கும் கைசுக்ை்ல்ைன் 
இந்ப ய் ேொவுைோது ன்ோ உண்கை கைரி 
ந்ைது. 
கைசுல் ேொப்ேப்ேடும் ப ன ைபௌரி 

கேண் கைசு ைபௌரில் அைப்ேடுேகொக் 
ைடித்து ொத்ைத்ைலுள்் ப்்ஸ்பைடிம் 
எட்டுண்ணிைக் உோஞ்ச புைைை 
பகோபேகொக் ைடிக்கும்பேது ைபௌரி 
ேொவுைோது. எபே பகோ ேொிவுடன் அொது 
ைல்லீொலுக்குள் ேன்ைடங்கு கேபேை ொத்ைசப்பு 
அணுக்ைக் அக்ைோது. கு்ிர்ஜூொம் பேன்ோ 
அோகுோைள் ைபௌரிவுக்கும் பேம்; ஆனல் 
இகை ஆொம்ே கௌில் ைண்டுேிடிப்ேது ைடினம்.  
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சக்குன்குனி: டீஸ் ஜப்டி கைசுக்ைள் இந்ை 
ப க ேொப்பும் ைன்கை கைண்டக. 
ைடுகைன பட்டுௌ, உடல் கீ்ைம், ைய்ச்சல் 
பேன்ோ அோகுோைள் கைன்ேடும். ோக்குகோ இந்ை 
ப பம் கடங்கு ைய்ச்சலுக்ைன ேைப்புைக் 
கைண்டிபேக்கும். 
 

அோகுோைள் 
ைகைக் ைய்ச்சலும் பட்டு ௌபம் இந்ப ின் 
பக்ை அோகுோை்கும். 39 °C, (102.2 °F) அ்வு 
கொக்கும் ைய்ச்சல் இபேக்ைக்கூடும். ைகௌௌ 
ைற்றும் எ்ி எவ்கைபம் இபேக்ைக்கூடும். 
கேபேம்ேலும், ஏரிபே  ட்ைள்  ீடித்ை 
ேின்னர் ைய்ச்சல் குகோந்து ிடும். னினும், 
ைடுகைன ைகௌௌ, பட்டுௌ, தூக் 

ைைன்கை ஆைக ந்து பைல் ழு  ட்ைள் 
கொ  ீடிக்ைக்கூடும்.  
 
கைசு ைடித்ை 4  ட்ைலக்குள் ப ய்க்ைன 
அோகுோைள் கைன்ேடத் கைடங்ைிடும். குைட்டல், 
ந்ை, உடல் கீ்ைம், ொத்ை ஏட்டத்ைல் ேைப்பு, 
ைௌச்சக்ைல், ைகௌச்சுற்று, ிொல்ை்ில் 
கு்ிர்த்ைன்கை, கைண்கட ௌ, ைடுகைன 
ைகௌௌ பேன்ோ ேிொச்சகனைள் ைகௌதூக்கும். 
 

ப ய்த் ைடுப்பு 
சக்குன்குனி ைீ தண்ைங்ைக் கைண்டுள்் ேைல் 
ப ொத்ைல் ைடிக்கும் கைசுக்ை்ிடம் இபேந்து ிௌை 
இபேப்ேது இந்ப கத் ைடுப்ேைற்ைன சோந்ை 
பகோகும். டீ்டுக்கு அபேைல்  ீர்த் 
பைங்ைைல் ேர்த்துக் கைள்தும் பைங்ைக் 
ைடக்கும்  ீரில் DEET பேன்ோ கைசு எப்பு 
ைபேந்துைக் கை்ிப்ேதும் ப ய் ேொப்பும் 
கைசுக்ைலக்கு இடம் ைொைல் ைடுக்கும். கை 
ைல்ைக் ைகோக்கும்  ீ்ைன உடுப்புைக் 
அணிதும் ைைவு, ச்ொங்ைக் ைகொிட்டு 
ைகோப்ேதும் கைசுக் ைடிகக் குகோக்கும். 
 

சைச்கச: 

சக்குன்குனி ப ய்க்கு ன்று ைனிப்ேட்ட 
பகோில் இதுகொ ைபேந்துைள் தும் 
இல்கௌ. 2000ஆம் ஆண்டில் இது குோத்ை ைடுப்பூசச் 
பசைகனைள் கசய்ப்ேட்டலும், ஆய்வுக்ைன  ை  

 

 

 

 றுத்ைப்ேட்டைல், ைற்கேழுது ைடுப்பூசைள் தும் 
இல்கௌ. இந்ப க உறுை கசய்ைற்ைன 
இொத்ைப் ேரிபசைகன பகோக பைௌௌம்பூரில் 
உள்் ைபௌசப் ேல்ைகௌக்ைைம் 
ைண்டோந்துள்்து. இந்ப ய்க்ைன ைபேந்ைை 
குப்பொகுின் (Chloroquine) அகைக்கூடும் ன்று 
உௌகைங்கும்  டக்கும் ஆய்வுைள் கைரிிக்ைன்ோன. 
இந்ப ய் ைக்ைர்ைள் பைலும் கைசுக்ைடிக்கு 
உள்்ைைல் ேர்த்துக் கைள்் பண்டும்.இைன் 
பௌம் ப ய் ைற்ோர்ைலக்குப் ேொவுகைக் 
குகோக்ைௌம். இன்ோ கொ டீ்டுக்குள்ப் கைசு 

கௌின் ேதுைப்புடன் இபேத்ைல்  ௌம் ைன் 

ிசோைக்பம் (fan) கைசுின்  டைட்டத்கைக் 
ைட்டுப்ேடுத்ைப் ேிக்ைௌம். பட்டு ௌின் 
பேது ேிோரின் ைனிப்புடன் கூடி ஏய்வு ைைவும் 
அசைகும். ைைைன உடற்ேிற்சைலம், 
 ைர்வும் பட்டு படக்ைத்துக்கு இைைை 
இபேந்ைலும் ைடினைன ேிற்சைள் ைர்ைகோ 
ிக்க ற்ேடுத்ைக் கூடும். 
பைபேை ைபேத்து பகோில் 
சக்குன்குனிவுக்கு ைபேந்து உள்்ைை 
கைரிிக்ைப்ேட்டலும் இத்ைைல் இன்னும் 
அோில் பகோப்ேடி உறுை கசய்ப்ேடில்கௌ. 
ேச்சகௌைக்க் கைண்டு ேண்டும் 
கசய்பம் பனனி ைபேத்து பகோ ைபேந்துைள் 
பட்டு ௌகக் குகோப்ேைை கூோப்ேடுைோது 
ன்ோலும் இது சக்குன்குனிவுக்கு ைர்ப்ேன 
ைபேந்ை ன்று உறுை கசய்ப்ேடில்கௌ. 
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 ைபௌரி ைற்றும் இொத்ை பசகைின் 
அோகுோைள் ன்ன ன்ேகைபம் புழுக்ைள் 
வ்று இொத்ை பசகைக உபேக்குைன்ோன 
ைற்றும் ைபௌரி வ்று இொத்ை பசகைக 
உபேக்ைோது ன்ேகைப் ேற்ோ எபே ைகை 
அல்ௌது எபே  டைத்கை உபேக்குங்ைள். 

 

 உங்ைள் சபைத்ைற்கு இபேம்புச் சத்து  கோந்ை 
உணகப் ேற்ோ சுகொட்டிைக் 

உபேக்குங்ைள். 
 உங்ைக் ிட சோ குந்கைைலக்கு 
கைசுகௌைக் ேன்ேடுத்துைன் பௌம் 
கைசுக்ைடிில் இபேந்து ேதுைத்துகைள்் 
ைற்றுக்கைடுங்ைள். 
 ேடுக்கைில் கைசுகௌைள் எழுங்ைை 

கசபேைப்ேட்டு, ந்ை இகடக்ிபம் இல்கௌ 
ன்ேகை உறுைப்ேடுத்ைவும்! 

 

 யனிற்றுப்பொக்கு 

 எபே  ்ில் பன்று அல்ௌது அைற்கு பைல் 
ைண்ணரீ் பேன்று ைௌம் பேது 
ிற்றுப்பேக்கு. 
 அசுத்ைைன உணவு, ேனங்ைள் உண்ேைல் 
அல்ௌது அசுத்ைைன ைொண்டி, ேத்ைொம் 
ேன்ேடுத்துைன் பௌைைவும் அசுத்ைைன 
ிொல்ை்ல் கத் துகடக்கும்பேது ற்ேடும் 
கைற்ோல் ிற்றுப்பேக்கு உபேகும். 
 ைண்ணரீ் ைற்றும் ைொங்ைள் ஆைற்ோன் 
இப்பு உடகௌ ேௌனீைக்குைோது.  ம் உடௌல் 
உள்் ைொங்ைள் ைற்ோப்ேடிட்டல், 
ிற்றுப்பேக்கு இ்ம் குந்கைைள் உிபேக்கு 
ஆேத்ைகும். 
 சுத்ைைன  ீர், அல்ௌது பைங்ைய் அல்ௌது 
அரிச ைஞ்ச பேன்ோ கூடுைல் ேதுைப்ேன 
ேனங்ைள் கைடுப்ேைன் பௌம் ிற்றுப்பேக்கு 
ைடுக்ைப்ேடுைோது. குந்கைைலக்கு ைய்ப்ேல் 
ைபேது  ல்ௌது. 
 ிற்றுப்பேக்கு கைண்ட குந்கைைலக்கு 
உௌர்ந்ை ய் ைற்றும்  க்கு, கு ிழுந்ை 
ைண்ைள், ைண்ணரீ், ை்ர்ன பைல் ைற்றும் கை, 
ைல்ைள் கு்ிர்ந்ை  கௌில் இபேக்ைௌம்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 குந்கைைலக்கு உச்சந்ைகௌில் சோ கு 
பேன்று உபேைௌம். 
 குந்கைைள் எபே  ்ில் ந்து பகோக்கு 
பைல் ைண்ணரீ் பேன்று ைௌம் ைத்ைபௌ 
அல்ௌது இொத்ைம் பைய்ந்ை ைௌம் ைத்ைபௌ 
அல்ௌது ந்ை டுத்ைபௌ உடனடிை 
ைபேத்துகொ அணுைவும். 
 ORS ன்ேது உடல் ோட்ச  ீக்ைல் 
பகோகும். ORS டுத்துக்கைள்் 
ைபேத்துைகன அல்ௌது ைபேந்து ைகடைக் 
 டவும். ORS-  சுத்ைைன ைண்ணரீில் ைௌந்து 
குடிப்ேது ிற்றுப்பேக்குக்கு சோந்ைது. 
 கேபேம்ேௌன ிற்றுப்பேக்கு ைபேந்துைள் 
பகௌ கசய்து ஆனல் 6 ைைத்ைற்கு (து) 
பைௌன குந்கைைலக்கு துத்ை ைம் 
ைத்ைகொைள் ிகொில் குணப்ேடுத்தும். ORS-  
டுத்துக்கைள்லது  ல்ௌது. 
 ிற்றுப்பேக்கு கைண்ட குந்கைைள் 
ைங்ைள் உடல்ைக் லுக்ைக்கைள்ைற்கு 
படிந்ை்வு சுகன, ைகொத்ை உணக 
சப்ேிட பண்டும். 
 குந்கைைலக்கு ைய்ப்ேல் கைடுப்ேைன் 
பௌைைவும், ஆபொக்ைைன உணவு பகோ 
பௌைைவும், ைடுப்பூசைள் பேடுது பௌைைவும் 
ிற்றுப்பேக்கு ொைல் ைடுக்ைௌம். 
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ஆபபொக்கினநொ உணவு மக்கங்கள் 



 சோை்வு பசப்பு ைற்றும் ைண்ணரீ் ேன்ேடுத்ை 
கைைக் சுத்ைம் கசய் பண்டும். 10 
ி டிைலக்கு பைய்த்து சுத்ைம் கசய்ை ேின்னர் 
ைண்ணரீில் கைைக்க் ைழுி ைற்ோல் 
உௌர்த்ைவும் அல்ௌது உௌர்ந்ை துணிைக் 
ேன்ேடுத்ைவும், அசுத்ைைன துணிைக் 
ேன்ேடுத்ைக்கூடது. 

 உங்ைள் பைத்ைல் T- ைண்டௌத்கைத் (ைண்ைள், 
பக்கு ைற்றும் ய்) கைடுைற்கு பன்னர் 
உங்ைள் கைைக்  ன்ோை ைழுவும். உங்ைள் T- 

ைண்டௌத்கை கைடுகைத் ைிர்க்ைவும். 
 உணக சப்ேிடும் பன் அல்ௌது 

குந்கைைலக்கு உண்ிக்கும் பன், உங்ைள் 
கைைக் ைழுவும். 

 உங்ைள் உடகௌபம் துணிைக்பம் சுத்ைைை 
கத்ைபேங்ைள். உங்ைள் பைம், ைகௌபடி, 
ைண்ைள், ைதுைள், ேற்ைள், ைற்றும் கை ைல் 
ிொல்ைக் சுத்ைைை கத்ைபேங்ைள். 
ைௌணிைள் ைபேைை்ிடைபேந்து ேதுக் -

ைக்ைன்ோன. 
 ைனிை ைௌம் ைற்றும் ிௌங்கு ைௌத்ைகன 

கைசுக்ைள் ைற்றும் ஈக்ைள் க பேங்ைண்ணம் 
ேர்த்துக் கைள்லங்ைள். ைகோைக்ப் 
ேன்ேடுத்ை ேிோகு உங்ைள் கைைக் 
ைழுவுங்ைள். 

 உங்ைள் பைத்கை சுத்ைைை கத்ைபேங்ைள். 
ைகௌ ைற்றும் ைகௌ ப ொங்ை்ில், ைற்றும் 
கைசுக்ைள் ைண்ைலக்கு அபேைல் ேோக்கும் 
ப ொங்ை்ில் சோை்வு பசப்பு ைற்றும் ைண்ணரீ் 
ேன்ேடுத்ை பைத்கை ைழு பண்டும். 

 அழுக்கு கைைள் அல்ௌது அசுத்ைைன ேத்ைொம் 
கைண்டு ேதுைப்ேன  ீகொ ேன்ேடுத்ைைீர். 
ைபேைை்ிடைபேந்து ேதுக்ைப்ேை இபேங்ைள். 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 சூரி எ்ி ைண்ணபீேக்கு ேதுைப்ேனது. அந்ை 
ைண்ணகீொ எபே ேி்ஸ்டிக் ேட்டிௌல் டுத்து 
கத்து 6 ைணிப ொத்ைற்கு ேிோகு குடிப்ேது 
ைைவும்  ல்ௌது. 

 ைபேைைக் அக்ை, ைழுி ேத்ைொங்ைக் 
சூரி எ்ிில் உௌர்த்ைவும். 

 டீ்கட சுத்ைைை கத்து கைள்ைன் 
பௌைை கைசுக்ைள் ைற்றும் ஈக்ை்ிடைபேந்து 
 ம்கை ேதுக்ைக்ைௌம். குப்கேைக் 
பசைரிக்கும், ரிக்கும் அல்ௌது புகைக்கும் கொ 
ேதுைப்ேை கக்ைவும். 

 ஊட்டச்ைத்து 

 

  ம்கை உந்ைத்ைள்லைன்ோ, ்ர்ைற்கு 
உைவுைன்ோ,  ம்கை ேிொைசக்ைச் கசய்ைன்ோ 
உணனது  ம் உடகௌ ௌகைக்குைோது! 

  ம் உணகக் குகோைவும், ைண்டற்கோ 
உண்ேைலுபை ஊட்டச்சத்துக் குகோேடு 
ற்ேடுைோது. சப்ேட்டின் பேது சரின அ்வு 
உட்ைர்ந்து ேைர்ந்து உண்ேைன் பௌம் அகைத் 
ைிர்க்ைவும். 

 2 துக்கும் குகோன துகட 
குந்கைைள்  ன்ோை ்ர்ந்து பேைோர்ை் 
ன பசைத்துக் கைள்ைற்ைை  

ைபேத்துைங்ை்ில் அர்ை்ின் கடக 
அவ்ப்பேது அ்கடுக்ை பண்டும். 

 குந்கைைள் கைௌந்து ைணப்ேட்டல் அல்ௌது 
பைத்ைல் அல்ௌது ைௌல் கீ்ைைபேந்ைல் 
அல்ௌது சுறுசுறுப்ேில்ௌைல் அகைைை 
இபேந்ைல், அர்ைள் சுைைொ ேணி்ர் 
எபேகொப் அணுை பண்டும். 
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  குந்கைைள் சுைனீைை இபேக்கும்பேது 
அர்ைலக்கு ேசக்ைது. அர்ைலக்கு ொ்ைன 
ேனம், சூப் ைற்றும் க்ைத்கை ிட 
அைைைன உணவு கைடுக்ைவும். ைய்ப்ேல் 
ைட்டுபை ேிோப்ேிௌபேந்து ஆறு ைைங்ைள் 
கொக்கும் எபே குந்கைக்கு இபேக்ைன்ோ எபொ 
உணகும். அது பைலும் கசல்ௌ, ்ொ, 
ேிொைசக்ைச் கசய்ைோது! 

 ஆறு ைைங்ைலக்குப் ேிோகு அர்ைலக்கு 
ைய்ப்ேலுடன் ைசத்ை அல்ௌது குடும்ேத்ைனர் 
உண்ைன்ோ உணிகன அகொத்து  க்ன்றுக்கு 
3 அல்ௌது 4 பகோ கைடுக்ை பண்டும்; 
அத்துடன் எவ்கபே உணவுக்கும் இகடில் 
க றுக்குத்ைீனிபம் கைடுக்ை பண்டும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 கவ்பறு  ோம் கைண்ட இற்கை 
உணவுைக் எவ்கபே ொபம் உண்ேபை 
ஆபொக்ைைன சரிிைை உணக 
உண்ேைற்ைன சோந்ை கும். 

 சைப்பு, ைஞ்சள் ைற்றும் ேச்கச  ோ ைய்ைோைள், 
தண்ணி ஊட்டச்சத்துைள்  கோந்ைககும். 
இக ேர்ப்ேைற்கு சோக, ஆனல் 
அகைன்  ம் உடகௌ ௌகைக்குைன்ோன. 

  புழு  ீக்ை ைத்ைகொைக்க் கைண்டு 
புழுக்ைக்க் கைல்து ்ிது ைற்றும் 
ிகௌபம் ைௌனது. அம்ைத்ைகொைள் 
சுைைொப்ேணி்ர்ை்ல் 6 அல்ௌது 12 
ைைத்ைற்கைபேபகோ இௌசைை 

கைடுக்ைப்ேடுைன்ோன. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

குடல் புழுக்கள் 

 

 ைல்ௌன் ைணக்ைன குந்கைைள் ைங்ைள் 
உடல்ை்ின் உள்ப் புழுக்ைள் ழ்ந்ைேடி 
இபேக்ைோர்ைள், இது உடௌன் எபே ேகுைை 
சறுகுடல்ைள் னும் ேகுைகும். இங்குைன் 
 ம் சப்ேிடும் உணவு  ைது சரீொங்ை்ல் 
ேன்ேடுத்ைப்ேடுைோது.                                                   

             
 ேல்பறு கைன புழுக்ைள்  ம் உடௌல் 

 படிபம்: சுபேட்டுப்புழு, ல்புழு, 
கைக்ைப்புழு ைற்றும் ேில் ர் 
(ஸ்ைஸ்ட்படபசைசஸ்). ைற்ோ புழுக்ைலம் 
இபேக்ைன்ோன! 

 புழுக்ைள்  ம்கை சுைனீம், அல்ௌது 
ேௌனீைகடச் கசய்ௌம். அக 
ிற்றுௌ, இபேைல், ைய்ச்சல் ைற்றும் பறு 

சுைனீத்கை உண்டக்ைௌம். 
 

 புழுக்ைள் உங்ைள் உடௌல் ழ்ைன்ோன ன்ேது 
உங்ைலக்குத் கைரிது, ஆனல் சௌ 
ப ொங்ை்ில் உங்ைள் ைௌத்ைல் புழுக்ைக்ப் 
ேர்க்ை படிபம். 

 புழுக்ைலம் அற்ோன் பட்கடைலம்  ம் 
உடௌல் ேல்பறு ிைங்ை்ில் தகைன்ோன. 
அக ேதுைப்ேற்ோ  ீகொப் பேௌப உணவு 
ைற்றும் ேனங்ை்ில் தகைன்ோன. ைற்ோக 

ைௌணி அணிை கற்றுப்ேைங்ை்ில் 
தகைன்ோன. 
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6. புழுக்ை்ின் பட்கடைள் சறு ீர் அல்ௌது 
ைௌத்ைல் ழ்ைன்ோன. ைகோைக்ப் 
ேன்ேடுத்ைவும் அல்ௌதுசறு ீர் ைற்றும் ைௌத்கை 
ேதுைப்ேை க்ிபற்ோவும். ைௌம் அல்ௌது 
சறு ீர் ைத்ை ேின்னர் உங்ைலகட கைைக் 
பசப் கைண்டு ைழுிக் கைள்லங்ைள். உங்ைலக்கு 
இக்ர் பேக்ைது உைவுங்ைள் இைனல் 
புழுக்ை்ின் பட்கடைள் உங்ைள் கைில் 
தகைல் இபேக்கும் 

7. உணவு, சப்ேிடுது அல்ௌது குடிப்ேது, 
ேங்ைள் ைற்றும் ைய்ைோைள் ைழுவுைல் 
ஆைற்றுக்கு பன்னபேம், ைௌம் ைற்றும் சறு ீர் 
ைத்ைேின்னபேம் பசப்புடன் கைைக் ைழுவுைன் 
பௌபம், ைற்றும் ைௌணிைள் அணிைல் 
ஆைற்ோன் பௌம் புழுக்ைள் உங்ைள் உடலுக்குள் 
தககைத் ைடுத்து  றுத்துங்ைள். 

8. சௌ புழுக்ைள் ைண்ணில் ழ்ைன்ோன, னப 
அகைத் கைட்டுிட்டேின்னர் ப்பேதும் உங்ைள் 
கைைக் பசப்புடன் ைழு பண்டும். 

9. சப்ேிடுைற்ைன ைய்ைோைள் அல்ௌது 
ேங்ைக்க் ைழுவும் பேது, ைனிைக்ைவுைள் 
இல்ௌை  ீகொப் ேன்ேடுத்ைவும். 

 
 
 
 
 

1. சகைௌகோைப் இ்ம் குந்கைைலக்கு அைை 
ஆேத்ைன ேகுைை்கும். குந்கைைக் ைீ ைற்றும் 
கூொன ைனைன கேபேட்ை்ில் இபேந்து தூொைை 
இபேக்ை கக்ைவும். 
2. ைீிௌபேந்து ை்ம்பும் புகைக குந்கைைள் 
சுசத்துிடைல் ைடுக்ை பண்டும். அது 
சுைனீம் ைற்றும் இபேைகௌ உண்டக்குைோது. 
3. ிௐைை இபேக்கும் கைபம் குந்கைைலக்கு 
ட்டைல் உபொ கக்ை பண்டும். ைௌன 
கு்ிர்ேன ேட்டில்ை்ில் ிௐம் கைபம் பேட்டு 
கக்ை பண்டம். 
4. எபே குந்கைக்கு ைீக்ைம் ற்ேட்டுிட்டல், 
அந்ைக் ைத்ைன் ைீது கு்ிர்ந்ை  ீகொ உடபன 
ஊற்ோ ிடவும். இைகன ௌ குகோபம் கொ 
கசய்வும் (10  ைடங்ைள் அல்ௌது கூடுைல் 
ப ொத்ைற்கு). 

5. ைனங்ைலம் ைைண்டிைலம் எவ்கபே 
 லம் குந்கைைக்க் ைப்ேடுத்துைன்ோன 
அல்ௌது கைன்றுிடுைன்ோன. அகனத்து 
ைனங்ைள் ேற்ோ கைரிந்து கத்ைபேக்ைவும் 
ைற்றும் ப்ேடி ேதுைப்ேை இபேப்ேது ன்றும்கூட 
ைண்ேிக்ைவும் 

6. ைத்ைைள், ைண்ணடி, ைன்சொ ேி்க்குைள், 
எர்ைள், ஆணிைள், ஊசைள் பைௌனற்ோன் 
ஆேத்துக்ை்ிௌபேந்து குந்கைைக்க் ைக்ைவும். 
7. குந்கைைள் அழுக்கு கைைக் ில் 
கக்ைைல் அல்ௌது சோ கேபேட்ைக் 
( ணங்ைள், கேத்ைன்ைள்) ய்க்கு அபேைல் 
கைண்டு கசல்ௌைல் ேர்த்துக்கைள்்வும், 
கனனில் இக சுசத்ைகௌ அகடத்துிடும். 
8.  ீர் இபேக்கும் இடங்ைலக்கு ( ஆறுைள், ரிைள், 
கு்ங்ைள், ைணறுைள்) அபேைல் குந்கைைக் 
ிக்டிடைல் ைடுக்ைவும், கனனில் 
அர்ைள்  ீரில் ிழுந்துிடௌம். 
9. டீு அல்ௌது ேள்்ிக்ைை பைல் உைி 
கைகுப்கே (பசப்பு, ைத்ைரிக்பைல், ைபேை சனி 
ைற்றும் ஆண்டிகசப்டிக் ைரீம், ேஞ்சு, கைர்ைைீட்டர், 
பேண்படஜ்ைள்/ேி்ஸ்ட்டர்ைள் ைற்றும் ORS ) 

உபேக்ைவும் 
10.உங்ைள் குந்கைபடன் புை இடங்ைலக்குச் 
கசல்லும்பேது ச்சரிக்கைை இபேக்ைவும்! இ்ம் 
குந்கைைலக்கு ஆேத்து உண்டக்குேக ேற்ோ 
ைனித்து பைட்டுகக்ைவும். 
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